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मसदुा करारनामा [नवीन मालकी तत्वावरील गाळा] 

(बीडीडी चाळींच्या पनुर्ववकास योजनेअंतगगत शासकीय / 
ननमशासकीय / खाजगी संस्थेसमवेत मालकी हक्काने देण्यात येणा-
या जागेसाठीचा करारनामा) 

हा करारनामा ददनाांक _________ 2017 रोजी ``म ांबई गृहदनमाण व 
के्षत्रदवकास मांडळ`` जे महाराष्ट्र गृहदनमाण व के्षत्रदवकास प्रादधकरण याांचे 
प्रादेशीक घटक आहे, ज्या वैधादनक सांस्थेची स्थापना महाराष्ट्र गृहदनमाण व 
के्षत्रदवकास अदधदनयम 1976 महाराष्ट्राचा 1977 चा 28 अदधदनयम अन्वये 
करण्यात आली आहे व त्याचे कायालय गृहदनमाण भवन, कला नगर, वाांदे्र 
(पूवव), म ांबई-400 051 येथे स्स्थत आहे. (ज्याचा उल्लेख याप ढे ``म्हाडा'' 
असा करण्यात आला आहे.) (त्याचा अथव प्रदतक ल / दवसांगवादी 
(Repugnant) नसल्यास त्यात त्याचे उत्तरादधकारी याांचा समावेश होईल). 
म ांबई मांडळ जी प्रादधकरणाची के्षत्रीय घटक आहे पदहल्या भागात 
आदण.... 
शासकीय / ननमशासकीय / खाजगी संस्था 
____________________, य ांचेकडे खोली क्रमाांक__________, 
चाळ क्र. _____ इमारत क्र. ______ बीडीडी चाळ येथील नायगाांव  / 
एन.एम. जोशी मागव / वरळी, म ांबई ________ येथील  जागेचा ताबा आहे 
व जी संस्था काययरत आहे . ज्याांचा उल्लेख याप ढे भाडेकरु / संस्था असा 
करण्यात आला आहे. ज्याचा अथव प्रदतक ल / दवसांगवादी (Repugnant) 
नसल्यास त्यात त्याचे प्रशासक आदण त्याांनी दनय क्त केलेल्या व्यक्ती याांचा 
समावेश होईल द स-या भागात, याांच्यात करण्यात येत आहे. 
            ज्या अथी 
अ)  जदमन ज्याचा शहर  भूमापन क्रमाांक ________आहे जी 
_______येथे वसलेली आहे. ज्याच्यात _______चाळीचा /________ 
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भाडेकरुां चा / संस्था देखील समावेश होतो जी ``बीडीडी चाळ`` या नावाने 
ओळखली जाते व ज्याची मालकी महाराष्ट्र शासनाची आहे. (ज्याांचा 
उल्लेख याप ढे ``सदर चाळी'' असा करण्यात येत आहे.)  
ब) सदर चाळी मोडकळीस आदण धोकादायक स्स्थतीत असून त्याची 
प नबांधणी करणे आवश्यक आहे. 
क) दद. 17/03/2016 रोजी झालेल्या राज्य मांदत्रमांडळाच्या बैठकीत सदर 
बी.डी.डी. चाळीचा प नर्ववकास करण्याचा दनणवय घेतला आहे व त्यान सार 
सदर चाळी मोडकळीस आदण धोकादायक स्स्थतीत असून त्याची 
प नबांधणी करणे आवश्यक झालेले आहे. 
ड ) महाराष्ट्र शासनाने ``महाराष्ट्र गृहदनमाण आदण के्षत्रदवकास 
प्रादधकरण`` याांची दनय क्ती ``स काणू अदभकरण`` (Nodal Agency) 
आदण ``दनयोजन प्रादधकरण`` (Planning Authority) म्हणून बीडीडी 
चाळींचा प नर्ववकास प्रकल्प अमलात आणण्यासाठी / अांमलबजावणी 
करण्यासाठी केली आहे व त्यान सार म्हाडा वरील जबाबदारी ददनाांक 
30/03/2016 च्या शासन दनणवयान सार यथायोग्य दनस्श्चत केली आहे. 
इ) सदर जदमन महाराष्ट्र शासनाच्या मालदकची आहे व ज्यावर शासनाने 
बीडीडी चाळ ज्या वरळी / नायगाव / ना.म. जोशी मागव येथे वसलेल्या 
आहेत. त्या बीडीडी चाळींचा प नर्ववकास करण्यासाठी शासनाने सदर जदमन 
म्हाडाला वगव / हस्ताांतदरत करण्याचे महसूल आदण वन दवभाग याांच्या 
दद.29/08/2016 च्या शासन ज्ञापन क्रमाांक. जमीन 
2515/681/प्र.क.50(भाग 1)/ज-2 अन्वये ठरदवले आहे आदण दद. 
24/10/2016 रोजीच्या शासन आदेश क्रमाांक. सीएसएलआर / आरईव्ही-
2/ टे-8/बी.डी.डी चाळ/म्हाडा/2016 अन्वये मालमत्ता पत्रकात ``म्हाडा`` चे 
नाव दाखल करण्यात आलेले आहे. दजल्हादधकारी कायालयाकडून या 
दतनही बीडीडी चाळींखालील जदमनीचा प्रत्यक्ष ताबा दद.21/04/2017 रोजी 
म्हाडास देण्यात आला आहे. 
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ई) म्हाडाने वास्त दवशारद सांमत्रक (Architect - Consultant) व बाांधकाम 
अदभकत्याची / ठेकेदाराची दनय क्ती बीडीडी चाळींच्या प नर्ववकासाच्या 
बाांधकाम प्रकल्पासाठी केली आहे. 
उ) शासकीय / ननमशासकीय / खाजगी संस्था _______  यांना 
सदर जागेचे / सदननकेचे नवतरण सेवा ननवासस्थान / भाडेकरंच्या 
कल्याण कायासाठी शासनाच्या नद . _______ च्या आदेश क्र. 
_______ अन्वेय नवतरण करण्यात आले आहे.   
ऊ) भाडेकरू / सांस्थेच्या ताब्यात असलेल्या जागेचे चटई के्षत्रफळ मांजूर 
नकाशान सार / प्रत्येक्ष जागेवरील सांय क्त मोजणीन सार खालीलप्रमाणे मान्य 
करत आहे.  
I)  
II) 
III) 
 
य) भ डेकरू / सांस्थ  हा ज नी बीडीडी चाळ क्रमाांक _______जी नायगाांव 
/ना.म.जोशी मागव/ वरळी येथे आहे त्याजागेचा / त्यातील सददनका क्र. 
_______ याचा प्रमादणत भाडेकरु आहे व त्याला सक्षम प्रादधकारी याांनी 
त्याांचे ददनाांक _______  चे आदेश क्र. _______  अन्वये त्याला / दतला 
पात्र आहे असे प्रमादणत केलेले आहे. ज्या पदरसरात ज नी इमारत उभी आहे 
त्याच पदरसरात प नवदवकसीत इमारती बाांधण्यात येणार आहेत. अशा 
प नववदसत इमारतीमध्ये भाडेकरुला_______ चौ.दम. [_______  चौ.फू.] 
के्षत्रफळ चटईके्षत्राची सददनका वाटप करण्यात येईल.  

आता दोनही पक्षकाराांनी खालील प्रमाणे नमूद अटी व शतींना सहमती 
व मान्यता ददलेली आहे. 

1. ``म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र दवकास मांडळ`` हे भाडेकरुला  / संस्थेस 
सदर मालमते्तवर बाांधण्यात येणा-या प नववदसत इमारतीमध्ये 
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_______ चौ. मीटर (_______  चौ. फ ट) चटई के्षत्रफळ असलेल्या 
जागेचे वाटप मालकी हक्काने व दवनाम ल्य करेल. प नववदसत इमारत 
ज्या पदरसरात सध्याचे जागा / सददनका अस्स्तत्वात आहे त्याच 
पदरसरात असेल. भाडेकरुने / संस्थेने सांक्रमण दशबीरातील जागा 
अथवा ईतरत्र ददलेली जागा खाली केल्यावर, ज न्या घराच्या बदल्यात, 
प नववसन इमारतीत नवीन सददनकेचे दवतरण म्हाडाने इतर स्थादनक 
प्रादधकरणाने, शासकीय दवभागाने दनस्श्चत केलेल्या अटी व शती 
न सार (मालमत्ताकर, जलदेयके, सेवाआकार इत्यादी) करेल व 
त्याबाबतीत प्रादधकरणाने घेतलेला दनणवय हा अांदतम व बांधनकारक 
असेल. 

2. म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र दवकास मांडळ हे भाडेकरुला / संस्थेस वाटप 
करण्यात आलेल्या सदर प नववदसत सददनकेमध्ये सोईस दवधा प रवतील 
त्याचा उल्लेख सदर करारनाम्यासोबत जोडण्यात आलेल्या 'जोडपत्र-
अ' मध्ये करण्यात आलेला आहे. 

3. म ांबई गृहदनमाण व के्षत्रदवकास मांडळ, म्हाडा प्रस्तादवत नवीन 
प नववदसत इमारतीचे प्रत्यक्ष बाांधकाम  स रु झाल्याच्या ददनाांकापासून 
तीस मदहन्याांच्या आत बाांधकाम पूणव करेल. 

4. भाडेकरुला / सांस्थेस त्याच्या / बीडीडी चाळीमधील ज न्या भाडयाच्या 
जागेच्या ऐवजी प नववसनाची सददनका मालकी हक्काने व दवनामूल्य 
वाटप करण्यात येईल. म्हाडा भाडेकरुला / सांस्थेस  सदर प नववदसत 
सददनकेचा ताबा हस्ताांतदरत करतेवेळी प नववदसत सददनकेचे स्वतांत्र 
वाटपाचे / ताब्याचे पत्र देईल. 

5. भाडेकरु / सांस्थेस  सदर प नववदसत सददनकेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे, 
कोणत्याही पद्धतीने कसल्याही प्रकारची बदल ककवा फेरबदल 
करणार नाहीत. 
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6. भाडेकरु / सांस्थेस  सदर जागेत कसल्याही प्रकारची धोकादायक 
वस्त चा साठा करणार नाहीत ककवा ठेवणार नाहीत. 

7. भाडेकरु / सांस्थेस  याद्वारे असे मान्य करतात व हमी देतात की, 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अदधदनयम १९६० अांतगवतच्या तरत दीन सार 
तो /ती दनयोदजत सहकारी सांस्थेचा सभासद होईल, जी सांस्था याप ढे 
नम द केल्याप्रमाणे स्थापन करण्यात येईल आदण तसेच वेळोवेळी 
नोंदणीच्या / दनयोदजत सांस्थेची स्थापना करण्यासाठी सहकायव करील. 

8. भाडेकरु / सांस्थेस याद्वारे म्हाडाने ककवा म ांबई गृहदनमाण व के्षत्रदवकास 
मांडळाने जे दनयम / दनयमावली नेमून ददली आहे, त्याप्रमाणे 
अन पालन करण्याचे मान्य करतो. तसेच मांबई महानगरपादलकेने 
ककवा अन्या स्थादनक प्रादधकरणाने ककवा शासन ककवा अन्य सरकारी 
यांत्रणाचे इमारत दवषयक दनयम व दनयमावली व उपदवधी याांचे पालन 
करण्याचे मान्य करतो. नवीन प नववदसत इमारतीसाठी भाडेकरुां ची 
सहकारी सांस्था स्थापन करण्यात येतील. अशा सांस्थेचे सभासदत्व 
भाडेकरुला आपोआप प्राप्त होईल ककबहूना असे सभासदत्व 
स्स्वकारणे बांधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे अशा सहकारी सांस्थेने 
इमारतीच्या वापरासांबांधी जी दनयमावली ठरदवली असेल  त्याचे पालन 
करेल व अशा सहकारी सांस्थेने ठरदवल्याप्रमाणे सेवा आकार, मधील 
त्याच्या दहश्याप्रमाणे येणारा आकार दनयदमतपणे भरण्याचे मान्य 
करतो.  

9. म ांबई गृहदनमाण व के्षत्रदवकास मांडळामाफव त बीडीडी रदहवाशाांसाठी 
बाांधण्यात आलेल्या प नववदसत इमारतीच्या 10 वषव देखभालीसाठी 
लागणा-या दनधीची तरतूद कॉपवस फां ड स्वरुपात केली जाईल. या 
कोपवस फां डामध्ये कोणत्याही कराचा भाग, सेवाआकर, वैयस्क्तक 
दवद्य त देयक, लेखापरीक्षण श ल्क व इतर सांकीणव श ल्क इत्यादी 
समादवष्ट्ट नाही.   
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10. प नववदसत सददनकेचे वाटप ज्यावेळी करण्यात येईल त्यावेळी भाडेकरु 
/ सांस्थेस  सदर सांक्रमण दशदबरातील जागेचा ताबा दवनातक्रार 
मांडळाला देईल. 

11. भाडेकरु / सांस्थेस  असे मान्य करतो की, तो सदर जागेचा वापर 
सांस्थेच्या उददष्ट्ट / कायासाठी करेल. 

12. भाडेकरु मान्य करतो की, सदर जागेचा वापर तो कसल्याही प्रकारच्या 
बेकायदेशीर ककवा अनैदतक कारणाांसाठी करणार नाही व ज्याम ळे 
कोणत्याही प्रकारे मालमते्तमधील बाजूच्या शेजा-याांना त्रास होईल 
अशा प्रकारे करणार नाही. 

13. म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र दवकास मांडळ सदरची सांप णव मालमते्तचा 
प नर्ववकास त्यात एक वा अनेक इमारती बाांधून करत आहे आदण 
त्याम ळे म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र दवकास मांडळ एक वा अनेक 
अदभहस्ताांतरण पते्र आदण / ककवा एक ककवा अनेक दनरदनराळया 
इमारतींसाठी अदभहस्ताांतरण / भाडेपट्टा करार करतील ककवा 
मांडळाला ज्याप्रमाणे सोईचे होईल त्याप्रमाणे इमारतींच्या सम हासाठी 
करतील. 

14. म ांबई मांडळाला प नववदसत इमारत पदरसरात, दनयोजन प्रादधकरणाच्या 
दनयमास अन सरुन असेल तर अदतदरक्त/दवस्तारीत बाांधकाम 
करण्याचा अदधकार असेल. भाडेकरुला / सांस्थेस त्याबाबतीत आके्षप 
घेता येणार नाही.  अदतदरक्त/दवस्तारीत बाांधकामाम ळे प नववसीत 
इमारतीच्या सांरक्षणात्मक स्स्थरतेला (Structural stability) ला 
कोणतीही हानी पोहचणार नाही याची जबाबदारी म ांबई मांडळावर / 
म्हाडावर असेल.  

15. नवीन प नववदसत इमारतीच्या बाांधकामासाठी चाांगल्या प्रकारची 
कारादगरी (Workmanship) आदण चाांगल्या दजाचे बाांधकाम सादहत्य 
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राहील. (Standard Quality Construction Material) वापरण्याची 
जबाबदारी म ांबई मांडळाची / म्हाडाची असेल. 

16. पात्र भाडेकरुचे / सांस्थेस वापरातील सामान-स मान सांक्रमण दशबीरात 
व त्यानांतर नवीन प नववदसत घरात हलदवण्यासाठी लागणारी 
आवश्यक व्यवस्था म्हाडामाफव त करण्यात येतील.  

17. नवीन प नववसन इमारतीमध्ये सददनकेचा ताबा देण्यापूवी भोगवटा 
प्रमाणपत्र व त्याअांतगवत आवश्यक असलेल्या व्यवस्था जसे की, 
कायमस्वरुपी साांडपाण्याची दवल्हेवाट व्यवस्था, पाण्याची जोडणी व 
दवदय त जोडणी, भ दमगत पाण्याच्या टाक्या व पांपींग व्यवस्था, रेन 
वॉटर हावेस्स्टग इ. पूणव करण्याची जबाबदारी म ांबई मांडळ / म्हाडाची 
असेल. 

18. प नववसन गाळे हस्ताांतरणाबाबत, महाराष्ट्र भाडेदनयांत्रण कायदा 
(गाळेधारकाांची सहकारी गृहदनमाण सांस्था स्थापन होईपयंत) व 
तदनांतर महाराष्ट्र  सहकारी सांस्था कायदा यातील तरत दी 
गाळेधारकावर बांधनकारक राहतील. भाडेकरू व इतर लाभधारक 
याांच्यासाठी हस्ताांतरण  श ल्क व कालावधी शासन दनयमान सार 
राहील. 

19. येथे असे मान्य करण्यात येते की, भदवष्ट्यकाळात त्रयस्थ पक्षकाराांने 
(Third Party) कधीही ज न्या चाळीतील गाळयाांबाबत अथवा 
प नववसीत इमारतीमधील दवतरीत करण्यात आलेल्या सददनकेबाबत 
कोणताही हक्क ककवा दावा दाखल / दनमाण केल्यास, त्याला फक्त 
भाडेकरु / सांस्थेस  जबाबदार असतील व त्याचा बचाव करण्यास 
सक्षम / पात्र असतील आदण कोणत्याही तृतीय पक्षकाराने 
कोणत्याही प्रकारचा हक्क साांदगतल्यास त्याच्या खचास व 
पदरणामास ते / ती जबाबदार राहतील, आदण  भाडेकरु / सांस्थेस  
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अशा प्रकारच्या कोणतीही न कसान भरपाई म ांबई गृहदनमाण व 
के्षत्रदवकास मांडळाला / म्हाडाला लागू देणार / भरावी लागणार नाही. 

20. सदर मालमते्तचा सांप णव दवकास करण्यासाठी म ांबई गृहदनमाण व 
के्षत्रदवकास मांडळ / म्हाडा जबाबदार रादहल व त्याबाबत होणा-या 
सवव प्रकारच्या न कसानीची हानी ककवा हानीची तोदशस / झळ 
भाडेकरुस / सांस्थेस लागू देणार नाहीत. 

21. बाांधकाम अदभकत्याची / कां त्राटदार मे. _________________ 
जो प नववसन प्रकल्पाचे बाांधकाम करत आहे तो बाांधकामातील 
सांरचन त्मक दोषाांना / उणीवाांना इमारतीचे बाांधकाम प णव झाल्याचा 
दाखला दमळाल्याच्या तारखेपासून ककवा म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र 
दवकास मांडळाने / म्हाडाने दाखला ददल्यापासून जे उदशरा असेल 
त्यापासून पाच वषे जबाबदार असेल. म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र 
दवकास मांडळ / म्हाडा प्रस्तादवत इमारतींचे बाांधकाम सांबांदधत 
भारतीय मानकान सार (Indian Standard Code) व सांबांदधत भ कां प 
प्रवण के्षत्राच्या/दवभागाचा (Seismic Zone) दवचार करुन ते 
बाांधकाम भ कां प प्रदतबांधक असेल व ते बाांधकाम नोंदणीकृत 
आर.सी.सी. सल्लागाराने प्रमादणत केलेले असेल. 

 याला साक्ष (Witnesseth) म्हणून यातील पक्षाकाराांनी त्याांच्या 
स्वाक्ष-या म ांबई येथे वर नम द केलेल्या_________ तारखेस केल्या 
आहेत. 
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परररिष्ट 
इमारत क्र. ___  जी बीडीडी चाळ, नायगाव / ना.म. जोशी मागव / 
वरळी या भ खांडाच्या जदमनवर आहे व त्याचा सांप णव भाग ज्याचे के्षत्र 
_________ चौ.दमटर आहे, ज्याचा भ मापन क्रमाांक _________ 
नगर भ मापन क्रमाांक_________ असा आहे व जी 
_____________ म ांबई दपन कोड  400 0___ येथे वसलेली आहे, 
नोंदणीकृत दजल्हा म ांबई शहर आदण ज्याच्या चत :दसमा खादलप्रमाणे 
आहेत. 
उत्तरेस       :- 
ददक्षणेस     :- 
प वेस        :- 
पस्श्चमेस   :- 
 
म ांबई गृहदनमाण व के्षत्र दवकास मांडळ, म ांबईच्या म ख्य अदधका-याने 
हयावर श्री. _____________ हयाांच्या समक्ष सही केली आदण 
दवतदरत केले. 
 
भाडेकरु  / सांस्था  _____________ यांचे सक्षम प्रानधकारी 
_____________ याने त्याांची / दतची स्वाक्षरी  
श्री. _____________ हयाांच्या समक्ष सही केली  
व दवतदरत केले. 
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'•ÖÖê›ü¯Ö¡Ö †' 

 

ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ´ÖÖÃ™ü¸ü ¯»Öò®ÖÃÖÆü 

               ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ / ×®Ö´Ö¿ÖÖÃÖÛúßµÖ / 
ÜÖÖ„ÖÝÖß ÃÖÓÃ£ÖÖÓ®ÖÖ ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖêÞÖÖ·µÖÖ „ÖÖÝÖê†ÓŸÖÝÖÔŸÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖÖêµÖß 
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×µÖÛú ÃÖÖê‡Ô ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 

1. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß 1000 X 1000 ´Öß.´Öß. ×¾Æü™Òüß±úÖ‡›ü ™Ö‡Ô»ÃÖ“Öê   
°»ÖÖê†Ø¸üÝÖ. 
2. ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö®Ö ÝÖéÆüÖÓ´Ö¬µÖê Ø³ÖŸÖà®ÖÖ ”ûŸÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ 300 X 600 ´Öß.´Öß. 
™üÖ‡Ô»ÃÖ dado. 
3. ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö®Ö ÝÖéÆüÖ´Ö¬µÖêü †Ñ×™ü×ÃÛú›ü (Antiskid) 600 X 600  
™Ö‡Ô»ÃÖ“Öê °»ÖÖê†Ø¸ÝÖ. 
4. Ã™ÒüŒ“Ö¸ü»Ö Ý»Öê×—ÖÓÝÖ ×ÃÖ×Ã™ü´Ö ¾Ö ×ÜÖ›üŒµÖÖÓ®ÖÖ †ò»µÖã×´Ö×®ÖµÖ´Ö 
†ò®ÖÖê›üÖ‡„›ü ÃÖêŒ¿Ö®Ö. 
5. »ÖÖêÜÖÓ›üß ¸üÖêØ»ÖÝÖ ¿Ö™ü¸ü“Öê ¯ÖÏ¾Öê¿Ö¾¤üÖ¸ ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö®ÖÝÖéÆüÖÃÖÖšüß 
´ÖÖ²ÖÔ»Ö“Öß “ÖÖîÛú™ü †ÃÖ»Öê»Öê ¤ü¸ü¾ÖÖ„Öê. 
6. ŸÖôû´Ö„Ö»µÖÖ¾Ö¸üß»Ö »ÖÖò²Öß´Ö¬µÖê ÛúÖê™ ÃÖÆü ´ÖÖ²ÖÔ»Ö °»ÖÖê†Ø¸üÝÖ ¾Ö 
¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾Æü¸üÖÓ›üµÖÖŸÖ °»ÖÖê†Ø¸ÝÖ. 
7. ¯ÖÖÚÛúÝÖ´Ö¬µÖê ÛúÖò×ÛÎú™ü °»ÖÖê†Ø¸ÝÖ. 
8. ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß  ¤üÖê®Ö ¯ÖòÃÖë„Ö¸ü †Ö×ÞÖ ‹Ûú Ã™Òêü“Ö¸ü ×»Ö°™ü.  
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9. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß  Water Treatment Plant, Sewerage 
Treatment Plant, Organic Waste Converter, 
Firefighting System and CCTV µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 
10. ÃÖÖî¸ü •„ÖÖÔ †Ö×ÞÖ ¸êü®Ö ¾ÖÖò™ü¸ü ÆüÖ¾ÖìØÃ™üÝÖ (RWH) µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 
11. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÆüµÖÖ ³ÖæÛÓú¯Ö¸üÖê¬ÖÛú Ã™ÒüŒ“Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. 
12. ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖÖšüß ¯Öã¸êü¿ÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ Ûú¸üÞµÖÖÛú¸üßŸÖÖ ³Öæ×´ÖÝÖŸÖ 
(Underground) ¾Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß¾Ö¸üß»Ö (Overhead) ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ 
™üÖÛúß“Öß ¯ÖÏŸµÖêÛú ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ. 
13. ÜÖêôûÖ“Öê ´Öî¤üÖ®Ö, ´Ö®ÖÖê¸Óü„Ö®ÖÖ“Öê ´Öî¤üÖ®Ö, ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö ¾ÖÃŸÖæÃÖÖšüß ¤ãüÛúÖ®Öê, 
¤ü¾ÖÖÜÖÖ®ÖÖ, ¿ÖÖôûÖ ‡. ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö¸üÖÜÖ›µÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü 
†ÖÆêü. 

 
१ 

मास्टर प्लनॅ 

 

 


